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Tots junts fem salut!
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i el Govern per promoure una Catalunya
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Editorial

Pediatria: oferim atenció
integral pels vostres fills
El pediatre forma part de l’equip d’atenció primària del vostre centre. És el primer punt de contacte de l’infant amb el
sistema sanitari. La seva tasca principal és facilitar la interacció entre l’equip de pediatria, el nen i la seva família, afavorint
que estigui ben cuidat i el seu desenvolupament sigui saludable.
Un dels objectius de l’equip de pediatria (infermers de pediatria i pediatres) d’atenció primària és la salut integral del nen
des del naixement fins a l’edat adulta, tenint en compte el seu
entorn familiar, comunitari i cultural. Per a la feina del dia a
dia és important una bona comunicació amb la família, per
tal de definir les necessitats dels infants i analitzar la seva
interacció amb el que els envolta.
L’organització del treball en equip permet desenvolupar
un extens programa de prevenció que inclou la detecció precoç de malalties, afavoriment del vincle familiar,
promoció de la lactància materna, foment d’habilitats
dels pares en la cura del nen i educació en salut en tots
els àmbits de la vida.
Els nous avenços mèdics i tècnics en el tractament
de les diferents malalties fa que cada vegada existeixi
més canalla amb necessitats especials que requereix
per part del pediatre de primària una formació continuada i una millora en la coordinació amb tots els estaments sanitaris implicats en la cura de l’infant.
No oblidem la participació de l’equip de pediatria en la comunitat escolar mitjançant el desenvolupament de programes de prevenció de malalties, promoció de l’alimentació
i hàbits de vida saludables, programes vacunals, etc.
La satisfacció d’un pediatre és veure la transformació de l’infant en un adult responsable de la seva
salut.

Maria Amor Peix
Pediatra
EAP Sardenya

www.fersalut.org

Sumari

3

Nens

Gent gran

La mare i el pare es
separen, i jo?

Fàrmacs per dormir:
són perillosos?

Cada cop és més freqüent la
demanda d’assessorament
davant les situacions de ruptura i separacions de parella.
Una bona gestió de la situació ajudarà a reduir l’impacte
que això suposa pels infants.

El consum de medicaments
per dormir és molt elevat i el
seu ús perllongat pot provocar greus problemes de salut.
Us proposem consells per
dormir millor i un pla de retirada gradual de les pastilles
per reduir-ne el
Pàg 6 - 7
seu consum.
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Les malalties cardiovasculars
són la primera causa de mort a
Catalunya. T’expliquem quins
són els principals factors de
risc cardiovascular i quines
mesures cal tenir en compte
per a la seva prevenció.
Pàg 8 - 11

El 80% dels factors que determinen la salut estan relacionats per les mateixes persones, les seves activitats diàries
i l’entorn més immediat. El Pla
Interdepartamental de salut
pública (PINSAP) promou iniciatives per millorar la bona
salut de la població. Pàg 12 - 15
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La mare i el pare es separen, i jo?
Cada cop és més freqüent que a les consultes dels professionals
de la salut mental, del desenvolupament i educatius, es presentin
famílies demanant assessorament donada la situació de ruptura
dels pares. Una bona gestió de la situació ajudarà a reduir
l’impacte que això suposa pels infants.

Com podem procedir
davant la ruptura de
la parella?
Moltes famílies acudeixen a
professionals de la salut, del
desenvolupament, socials, educatius... per preparar i aconseguir el menor impacte emocional possible en les separacions i
divorcis. Aquesta gestió és molt
positiva, però cal deixar clar
que qualsevol ruptura generarà malestar emocional als fills,
és un dol, una pèrdua. Aquesta
és una pèrdua de l’estructura familiar descrita fins ara, de temps
compartit conjunt, d’algun espai concret, són canvis de rols,

de gestió, de maneres de fer...
però no és una pèrdua d’amor i
estimació, ni de cura i protecció,
això no hauria de ser-ho.
Els nostres fills han de saber que
els comprendrem, que entendrem que estiguin tristos, que
tolerarem que vulguin que ens
unim de nou, que demanin a
crits que visquem sota el mateix
sostre; i no és dolent dir-los que
això, molts cops, no pot ser, però
que ells sempre seran el més important pels pares.

Cal tenir present...
· L’infant ha de saber que la decisió i motiu de la separació és
dels adults, no responsabilitat
d’ells; que se’ls atendrà i cuidarà
igual que fins ara perquè aquest
serà l’objectiu dels pares encara
que no estiguin junts.
· Cal comprensió, acolliment, empatia i sentit comú entre adults.
· L’objectiu dels pares és el benestar de l’infant i aquest s’aconseguirà millor si lluitem junts i
cap a la mateixa direcció, fins i
tot fent-nos costat en situacions
complicades. Podem no ser parella, però seguim sent progenitors
i educadors dels fills.
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Sovint ens centrem únicament en els fills. Però... i els pares?
Les ruptures, com a tals, per
molt ben portades que es duguin, sempre generen emocions,
molts cops contradictòries. Els
processos de separació generen
disparitats, malentesos, disputes i en el pitjor dels casos,
conflictes. Si aquests conflictes perduren o s’enquisten ens
podem trobar en situacions en

què els fills es converteixin en
moneda de canvi o xantatge,
instruments econòmics, espies
que passen informació de l’altre,
missatgers, mitjans per fer quedar malament a qui fins fa poc
era la nostra parella, etc. Aquests
són els processos poc sans que
fan que els fills se sentin culpables i responsables de la situació,

i que fomenten que es generin
aquests mecanismes nocius que
s’exposen a l’article. Explicar que
aquestes actituds no generen res
de bo pel fill és fàcil, el que no ho
és tant és que s’aturin, sobretot
per les conseqüències negatives
que tenen sobre aquells més indefensos i que en el fons només
estan al mig d’un foc creuat.

Símptomes d’alerta
del malestar de l’infant
Darrere la pèrdua que segueix a
una separació es poden desencadenar mecanismes emocionals que marquen que l’infant
té un malestar, tals com un estat
emocional més baix, la pèrdua
d’hàbits anteriorment establerts, el caràcter més variable,
l’agressivitat, el plor, la manca
de gana, una major sensibilitat
o irascibilitat, la menor tolerància a pautes i límits, etc. Aquests
símptomes o indicadors no són
més que la seva resposta emocional, que ha de ser i que serà,
i que ens requereix als adults
com a suport. No hem de viure
aquestes respostes com a negatives, les hem d’atendre, acollir

i comprendre... i no em val la
frase que sento massa sovint
de “a mi això no m’ho fa!!!”.
Sí, potser no t’ho fa a tu,
però no es tracta del lloc
on faci les rebequeries
o del lloc on plori més
o menys, o davant
de qui... sinó del fet
que això succeeix al
FILL/A independentment d’on
i amb qui succeeixi, per tant, el
tema és de TOTS.
Pensem-hi una mica. Tots som
potencials pares i mares separats. Ara que tot va bé ens sembla estrany que un dia jo pugui
trobar-me dins d’aquest procés

tòxic,
però al
final tots hi estem
exposats perquè les relacions
humanes són complicades i variables, ja que a més de fantàstiques i plaents també poden ser
doloroses i malintencionades.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.viurealspirineus.cat/opinion
Viure als Pirineus. Article d’opinió
“Visc en dues cases, i què?”, Miren Agur, Jokin Mitxelena. Ed: La Galera.
“Els meus pares ja no són nòvios... ara són amics”, Elisa Soro - Carles
Soro. Ed: Salvatella.
“Cuentos para enseñar a tus hijos a entender el divorcio”, Janet R.
Johnston, Karen Breunig, Carla Garrity y Mitchell Baris. Ed: Paidós.

Miquel Alet Torres
Psicòleg del Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç de l’Alt Urgell
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Fàrmacs per dormir:
per què són perillosos?
El consum de benzodiazepines i fàrmacs similars
en la gent gran és molt elevat, i el seu ús perllongat
pot provocar greus problemes de salut, sent en
definitiva més perjudicials que beneficiosos.

De quins fàrmacs parlem?
Lormetazepam,
lorazepam,
diazepam, alprazolam, zolpidem i similars. Aquests medicaments s’utilitzen sobretot pel
tractament de l’insomni i l’ansietat. Si es prenen poc temps,
són eficaços i segurs, però en
tractaments llargs poden donar dependència (addicció),
tolerància (deixen de fer efecte
i cada vegada es necessita més
dosis) i abstinència (si es deixen de prendre de cop, donen
símptomes desagradables).
Quins són els efectes perjudicials a llarg termini?

Augment dels trastorns de
memòria, risc de caigudes i
fractures de maluc, risc d’accidents de trànsit, pneumònies
i fins i tot en un estudi es va
veure un augment de la mortalitat durant el primer any de
tractament.

tius que afavoreixen la cronicitat és la resistència a deixar-los
per part del pacient. Això pot
ser degut a experiències prèvies negatives a l’hora de retirar-los, en general perquè s’ha
intentat massa ràpid o en poc
temps.

És una prioritat no perllongar aquests tractaments en el
temps, i en el cas que hagi estat així, intentar una retirada,
ja que en aconseguir-ho els
pacients milloren (noten el
cap més clar i es troben més
àgils). Un dels principals mo-

Per fer una retirada adequada
es recomana donar una pauta per escrit (similar a la taula
adjunta) i fer una disminució
molt gradual de les pastilles,
durant uns quants mesos. En
cas de qualsevol dubte consulteu al vostre metge.
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Què puc fer per
dormir millor?

Pla per retirar medicaments
per dormir

• Llevar-me i anar a dormir
sempre a la mateixa hora.
• Aconseguir un ambient
tranquil i confortable al dormitori.
• Fer exercici suau cada dia,
preferentment al matí.
• No fer migdiada, o que no
sigui superior a 15 minuts.
• Evitar el consum d’excitants
(cafè, té, refresc de cola...) al
vespre.
• Sopar lleuger i esperar dues
hores abans d’anar al llit.
• Evitar l’estrès al vespre: no
pensar en preocupacions,
no veure la tele...
• Relaxar-se abans d’anar
al llit: bany calent, música
tranquil·la...
• No capficar-se sobre si dormiré o no.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
essencialsalut.gencat.cat
Benzodiazepines per l’insomni en gent gran. Canal Salut. Essencial
www.ics.gencat.cat
Com ajudar els pacients a deixar de prendre fàrmacs hipnòtics i
sedants. TerapICS. Butlletí de la Comissió Farmacoterapèutica.

Dr. Lluis Parra
Metge de Família
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
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Colesterol, malaltia
o factor de risc?
Les malalties cardiovasculars són la
primera causa de mort a Catalunya.
Un bon control dels principals factors
de risc cardiovascular (colesterol,
pressió arterial, consum de tabac,
obesitat i diabetis) així com una
alimentació saludable i realitzar
exercici físic de forma regular són
claus per a la seva prevenció.

Família
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Família

Què cal saber
Quina és la primera causa
de mort a Catalunya?
La primera causa de mort a
Catalunya són les malalties
cardiovasculars, sobretot per
afectació arterioscleròtica (dipòsits de material amb colesterol que obstrueix l’artèria) a
nivell cardíac o a nivell cerebral.
En la majoria de països de la
Mediterrània, la mortalitat
per aquestes malalties ha estat tradicionalment més baixa
comparada amb les dels països
anglosaxons i del nord i centre
d’Europa.

Què passa quan s’obstrueixen les artèries del cor?
Les artèries coronàries són les
encarregades de portar la sang
al cor. Quan s’obstrueixen to-

talment, es produeix un infart
agut de miocardi. Quan l’obstrucció és parcial es produeix
una angina de pit.

Què passa quan s’obstrueixen les artèries del cervell?
Quan s’obstrueixen les artèries que porten la sang al cervell, es produeix una embòlia
cerebral, ictus, accident cerebro-vascular o atac de feridura.

Quines modificacions de
l’estil de vida disminueixen
el risc cardiovascular?
Existeixen molts estudis que
han demostrat els beneficis de
la dieta mediterrània, la reducció de pes, practicar regularment exercici físic i l’abandonament del tabac per prevenir
malalties arterioscleròtiques.

Com podem
prevenir les
malalties
cardiovasculars?
Les malalties cardiovasculars
es poden prevenir amb un bon
control dels factors de risc cardiovasculars: colesterol, pressió arterial, consum de tabac,
estil de vida sedentari, obesitat
i diabetis.
Diferenciem dos tipus d’actuacions:
1. La prevenció primària són les
mesures realitzades a la població general que no ha patit
cap malaltia cardiovascular.
2. La prevenció secundària són
les mesures realitzades als
malalts que han patit un episodi cardiovascular (infart,
angina de pit o ictus).
Les persones que ja han patit
una malaltia cardiovascular
tenen més risc de patir-ne una
altra i per tant, la prevenció secundària comporta uns objectius i actuacions més estrictes
en relació al control dels factors de risc cardiovasculars.
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Beneficis de la dieta i l’exercici
En què consisteix la dieta
mediterrània?
Es tracta d’una dieta amb consum d’oli d’oliva verge extra i
reducció del consum de greixos
saturats i colesterol.
• Cal consumir peix un mínim
de 3 dies a la setmana (especialment el peix blau pel seu
contingut en àcids grassos poliinsaturats omega-3: verat, tonyina, salmó, sorell i sardines).
• També cal consumir diàriament aliments amb alt contingut en fibra: dues o més raci-

Quin exercici s’ha de fer per
millorar la salut?
Cal practicar exercici físic aeròbic amb intensitat moderada
(caminar, nedar, ballar...) durant
un mínim de trenta minuts, cinc
o més dies a la setmana, amb

ons de verdures i hortalisses al
dia, dues o tres peces de fruita
diàries i llegums dues o més
vegades a la setmana.
• També s’aconsella consumir
d’una a cinc racions de fruits
secs crus, no torrats, a la setmana (una ració equival a un
grapat amb la mà tancada de
fruits secs sense closca).
• L’alcohol es pot consumir amb
moderació durant els àpats,
especialment el vi, ric en flavonoides, que ha demostrat
majors beneficis que altres begudes alcohòliques.

una intensitat del 60-80% de la
freqüència cardíaca màxima (es
calcula restant l’edat de la persona al número 220, de manera
que si algú té 55 anys, la seva freqüència cardíaca màxima serà
220 menys 55, que correspon a
165 batecs per minut).

Quan cal donar
tractament
farmacològic
per disminuir el
colesterol?

Per decidir si cal donar tractament farmacològic a més
del valor del colesterol, cal
valorar el risc cardiovascular
personalitzat a partir d’unes
taules específiques existents
i que permeten estratificar el
risc de patir un episodi cardiovascular en el propers anys
en molt alt, alt, moderat, lleuger i baix.
Aquestes taules valoren
l’edat del pacient, si és fumador, diabètic, les xifres de la
tensió arterial i els valors del
colesterol total i la seva fracció colesterol HDL (que coneixem com a colesterol bo).
Per tant, pot donar-se el cas
que en dos pacients amb
iguals xifres de colesterol, un
precisi tractament farmacològic per disminuir el colesterol (pacient amb presència de
factors de risc cardiovasculars: fumador, diabètic, hipertens, antecedents previs d’infart) i un altre no.
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Cal obsessionar-se
amb el colesterol?
Tenir el colesterol alt, en si
mateix, no sempre ha de ser
un problema. De fet, el colesterol és un component essencial del cos humà. Sense colesterol no es pot viure.
No existeix una xifra de colesterol “normal”. Ja hem vist que
un mateix valor pot conside-

rar-se normal en una persona
i molt alt en una altra.
En qualsevol cas, tenir el colesterol alt NO és cap malaltia. És un factor de risc (com
el tabac, la hipertensió, la
diabetis, el sedentarisme...)
per patir malalties cardiovasculars.

Tenir el colesterol alt
és sempre perillós?
En general NO. Només cal
prescriure medicació per baixar el colesterol en les persones que ja han patit un infart
agut de miocardi o un ictus
(prevenció secundària) o en
les que no han patit una malaltia cardiovascular, però tenen
un risc cardiovascular alt (calculat amb les taules que valoren tot el conjunt de factors de
risc cardiovascular).
En la majoria de casos, no cal
obsessionar-se amb els “valors” del colesterol. Millor gau-

dir d’una vida sana (mental i
física), amb una dieta mediterrània, fer exercici, evitar el
tabac i el sedentarisme.
Per això, us convido a entrar
en una pàgina web anomenada “Des-Enfermando”, que
es tracta d’una iniciativa per
combatre el sentiment de
malaltia que es pot generar
en molta gent degut a alguns
missatges publicitaris, i que
ens presenten un anunci alternatiu.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Videos YouTube
· “Colesterol. Què cal saber-ne?” Canal Salut. Generalitat de Catalunya.
· “Que no te obsesione el colesterol”. Des-Enfermando.
· Piràmide de l’alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups
d’aliments. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.
www.hsph.harvard.edu
El Plat Saludable. Harvard School of Public Health.

Lluís Cuixart Costa
Metge de família
EAP Dreta de l’Eixample
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Tots junts fem salut!
El PINSAP, l’acció conjunta de la societat i el Govern per
promoure una Catalunya més saludable.
8 de cada 10 elements que determinen la salut de la nostra
població estan fora del sistema sanitari. La gran majoria
són factors relacionats per les mateixes persones i les
seves activitats diàries així com pel nostre entorn més
immediat, amb les polítiques i accions del Govern que
actuen com a promotors d’opcions de vida més saludables.
L’any 2014 es va posar en marxa el PINSAP (Pla
interdepartamental de salut pública) amb el compromís
de millorar la salut de la població a través de l’acostament
de la salut a totes les polítiques i la participació de tots els
sectors de Govern i agents de la nostra societat.
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Quins són els determinants que
influeixen en la nostra salut?
La salut és un dels béns més preuats de la nostra societat. Tot i
que el sistema sanitari que gaudim a Catalunya és un element
fonamental del nostre estat del
benestar, cal tenir present que hi
ha altres àmbits que influeixen
en la bona salut dels ciutadans:
• Les característiques individuals (edat, sexe).
• Els estils de vida (que són modificables): consum d’alcohol

o tabac, l’activitat física.
• Les condicions de vida i de
treball, l’alimentació, l’accés
a béns i serveis fonamentals
(educació, sanitat).
• Influències
econòmiques,
culturals i ambientals.
Per tant, la salut es crea en el context de la vida diària i depèn en
gran mesura de les condicions
de vida de les persones i comu-

nitats (i els seus actes quotidians)
i del seu entorn immediat. I així
ho demostren els resultats obtinguts de l’enquesta Òmnibus
2014-2 (Generalitat de Catalunya) davant la pregunta “Com
valora la població els factors que
determinen la nostra salut?”. Els
més valorats van ser l’alimentació, els estils de vida, el treball,
l’entorn, l’educació, els ingressos
econòmics i els serveis sanitaris.

Salut a totes les polítiques
D’acord amb la Declaració universal dels drets humans, tota
persona té dret a un nivell de vida
que li asseguri la salut i el benestar respecte a l’alimentació, vestir, habitatge, atenció sanitària
i els serveis socials necessaris.
Però el gran repte està en lluitar
contra les desigualtats socials,
ja que aquestes deriven en desigualtats en salut i és que... com
pitjor és la posició social de la
persona, pitjor salut té. Per tant,
cal impulsar accions centrades
a aconseguir l’equitat en salut al
marge de l’estatus i les circumstàncies socials de les persones.

En aquest sentit, al febrer de
2014, es va posar en marxa el
Pla interdepartamental de salut
pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa
alineada amb l’estratègia i recomanacions de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) per
millorar les condicions de vida
quotidianes i la bona salut de la
població, incorporant efectivament la salut a totes les polítiques i desenvolupant iniciatives
de promoció i protecció de la
salut, especialment adreçades
als grups més vulnerables de la
societat.

Pla pioner de salut
pública per la millora
de la salut per a tots
i la reducció de les
desigualtats en salut
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Els 5 grans reptes
del PINSAP
1. PES. Prevenció i control de
l’obesitat en la població infantil i adulta --> Promoció
de fruita + activitat física.
2. INFECCIONS. Control de les
infeccions de transmissió
sexual i virus de la immunodeficiència humana --> Prova ràpida de VIH + Ús de les
xarxes socials per difondre
missatges preventius.
3. SALUT MENTAL. Promoure
la salut mental i mitigar els
efectes de la crisi sobre la
salut --> Codi suïcidi + Programes per a persones aturades.
4. ADDICCIONS. Reduir l’impacte de les addiccions --> Activitats per a joves a l’entorn
del lleure.
5. PAÍS. Promoure l’esforç de
país per millorar l’entorn, les
condicions de vida i treball
--> Millora de l’aire + Salut
laboral.

Activitats més destacables
La mobilitat
Promoure la salut amb l’increment de l’ús de sistemes
de transport sostenibles, augment de la seguretat viària i la
sostenibilitat ambiental.
Exemples d’actuacions: camins escolars, vies verdes, Bicifeina, carrils bici...

L’alimentació

d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire (PMQA). Programa MOVELE per promoure
els vehicles elèctrics, “Més bicicleta, menys contaminació”,
millora dels índexs de recollida
selectiva o l’activitat “Visc amb
soroll?” sobre la contaminació
acústica.

L’ocupació

Millorar l’accés de tota la
població a una alimentació
saludable, contribuint a la
reducció de l’obesitat i dels
problemes de salut crònics.

Millorar l’accés a una ocupació
de qualitat amb polítiques actives d’ocupació centrades en
els col.lectius més desafavorits
(discapacitats, aturats de llarga
durada, persones en risc d’exclusió o els joves).

Exemples d’actuacions: Projecte “Aquí sí. Fruita i salut”
i Projecte AMED, per ampliar
l’opció de fruita en els àpats
dels bars, restaurants, menjadors laborals i hospitals.

Exemples d’actuacions: “Inserjove”, “Aprenent i treballant”,
“Forma i insereix”, “Treball als
barris”, etc.

L’entorn
Millorar l’accés de tota la població a un entorn generador
de salut.
Exemples d’actuacions: Pla

L’urbanisme i l’habitatge
Millorar l’accés de les persones
de menys nivell socioeconòmic
a un habitatge adequat.
Exemples d’actuacions: Pla
per al dret a l’habitatge (ajuts
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Salut

urgents a famílies desnonades,
ajuts al pagament del lloguer...)
o protecció de la pobresa energètica.

L’educació
Millorar el nivell educatiu i reduir les desigualtats educatives.
Exemples d’actuacions: Programa “Família i Escola” i “Salut
i Escola”, programes adreçats
a combatre el consum de drogues i tabac com “Nits Q” o la
limitació de les cigarretes electròniques.

La cultura, activitat física i
lleure
Millorar la salut mitjançant la
participació en activitats cultu-

Assoliments més
destacats del
PINSAP

• Estabilització de l’increment
de pes.
• 35.000 casos de malalties vacunables evitables.
• 200.000 fumadors menys.
• Consum aturat de la cigarreta
electrònica.
• Actuacions de tots els sectors.
• Implicació de tot el Govern.

rals i de lleure i l’activitat física
saludable, reduint les desigualtats d’accés.
Exemples d’actuacions: Xarxa
de Biblioteques de Catalunya
i les seves variants (biblioplatja, bibliopiscina o biblioparc),
Programa “Apropa Cultura”
de L’Auditori, Cicles “Lletres
i Salut”, Pla d’activitat física,
esport i salut (PAFES), Programa “Fitjove” de prevenció del
consum de drogues a través
de l’esport o l’ús de les xarxes
socials per difondre missatges
preventius (“El Pep.info” i “La
Clara.info”).

L’atenció sanitària
Millorar la salut amb l’accés

Projecte COMSalut
El projecte COMUNITAT i SALUT
també s’engloba dins les actuacions del PINSAP, amb l’objectiu
de reorientar els serveis dels
Centres d’Atenció Primària cap a
la comunitat, oferint als pacients
una oferta d’activitats per prevenir malalties i promoure hàbits
saludables amb el treball conjunt
d’ajuntaments, escoles, casals
d’avis...

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap
Agència de Salut Pública de Catalunya. PINSAP
salutpublica.gencat.cat
· Pla interdepartamental de salut Pública (PINSAP)
· Un any de PINSAP
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universal a una atenció sanitària de qualitat.
Exemples d’actuacions: Activació del codi Risc de suïcidi
(CRS) o la implementació de la
prova ràpida del VIH a l’atenció
primària.

Les polítiques socials

Millora de la col.laboració entre els serveis socials bàsics i
l’atenció primària de salut.
Exemples d’actuacions: Pacte
per a la Infància a Catalunya o
Plans de promoció de la salut
comunitària (xerrades i tallers
en centres de salut, acompanyament a la gent gran a visites
mèdiques, etc.)

Aquest enfocament cap a la salut
comunitària ja és present a ACEBA. Actualment, dos dels nostres
centres (l’EBA Vallcarca-Sant
Gervasi) participen en el projecte
COMSalut amb l’objectiu d’incloure la salut comunitària a la
cartera de serveis per tal d’oferir
una atenció més integral als usuaris. És un dels 16 centres de salut pioners escollits per posar en
marxa el projecte COMSalut.
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Malaltia arterial
perifèrica i índex
turmell-braç
La malaltia arterial perifèrica
és l’afectació de la circulació
arterial a les cames.
El millor test per determinar
si la patim és l’índex
turmell-braç (ITB).

Què és la malaltia
arterial perifèrica?
La malaltia arterial perifèrica és
una malaltia que es caracteritza
per un estrenyiment de les artèries, principalment a les cames,
causada habitualment per l’arteriosclerosi, és a dir, l’acumulació de greix, colesterol i altres
substàncies. Això fa que arribi
menys oxigen a les cames, provocant dolor en caminar.

Factors de risc:
• No modificables: edat, raça,
gènere i antecedents familiars
d’aquesta malaltia.
• Modificables: tabaquisme, diabetis, hipertensió i colesterol
alt.

El tabac i la diabetis són
els factors de risc que estan més relacionats amb
la malaltia arterial perifèrica i fumar és el factor de
risc més important.

Aterosclerosi
artèria estreta

Artèria normal

Com es diagnostica?
En Atenció Primària el
diagnòstic de malaltia
arterial perifèrica passa per la
indagació en els antecedents
familiars, l’estat de salut i els
hàbits del pacient, així com
d’una exploració de les extremitats inferiors i la realització de la prova de l’índex turmell-braç.

Quin és el seu tractament?
És imprescindible el control dels
factors de risc per disminuir les
probabilitats de patir una malaltia cardiovascular. Això es pot
aconseguir deixant de fumar,
tenint un bon control de la diabetis, de la hipertensió, del colesterol i realitzant exercici físic.

Et teu CAP t’informa
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Què és l’índex turmell-braç?
És una prova que ens permet
avaluar la circulació arterial a
les cames.
Un ITB alterat ens indica un
alt risc de patir una malaltia
cardiovascuar de conseqüències greus.
Recomancions prèvies a la
tècnica:
• Estar en repòs 5-10 minuts
abans de la prova.
• Portar roba còmoda.
Realització de la tècnica:
El pacient estarà estirat a la
llitera i l’únic que necessitem

és un esfigmomanòmetre
convencional (un aparell que
mesura la pressió de la sang
dins les artèries), una minisonda Doppler de 8 Mhz i gel
conductor d’ultrasons.
Prendrem la tensió arterial en
braços i cames i amb tots els
valors obtinguts podrem realitzar el càlcul de l’ITB per a
cada extremitat.
· PAS turmell (la més elevada)

ITB=

· PAS braquial (la més elevada)

Al nostre CAP es realitza
aquesta tècnica que ens ajuda al diagnòstic de la malaltia
arterial perifèrica.

Interpretació
dels resultats
de l’ITB
•
•
•
•

>= 1,4 Rigidesa vascular
0,9-1,39 Normal
<0,9 Patològic
<0,5 Isquèmia greu

Per tant si el resultat de
l’ITB és <0,9 el que caldrà
fer és millorar els factors de
risc cardiovascular (tabac,
diabetis, hipertensió, colesterol, obesitat...) i comentar
amb el metge si cal realitzar
algun altre tipus d’intervenció.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0bT6F-lW8o
Vídeo You Tube “Realització d’un índex turmell-braç (ITB)”

Esther Llauradó
Infermera
CAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Gràcies per valorar-nos
com el millor equip de
Barcelona
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
compta amb els dos equips millor valorats
pels usuaris de la ciutat de Barcelona, segons
l’enquesta Plaensa realitzada pel Servei
Català de la Salut.

Et teu CAP t’informa
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Què és l’enquesta Plaensa?
És un estudi que duu a terme
el Servei Català de la Salut per
mesurar el nivell de satisfacció dels usuaris amb el nostre
sistema sanitari.
Els resultats de 2015 publicats pel CatSalut pel que fa a
l’atenció primària, destaquen
que heu puntuat als equips
de Sant Gervasi (8,41 sobre
10) i Vallcarca (8,35 sobre 10)
per sobre de la resta de CAPs
de Barcelona ciutat.
El treball quotidià i la voluntat d’innovar contínuament
tenen com a objectiu oferirvos el millor servei possible,
des de tots els estaments:

atenció a l’usuari, infermeria,
medicina de família i treball
social.
Més enllà de parlar de les
xifres, el que volem és donar-vos les gràcies. La vostra
valoració significa molt per a
nosaltres. No ho interpretem
només com un premi, sinó
també com un repte per mantenir i millorar encara més la
qualitat dels nostres serveis.
Per això, seguim treballant
per optimitzar tots els aspectes de la nostra tasca, com
l’accessibilitat telefònica. En
cas que detecteu quelcom
susceptible de millora, no

dubteu en comunicar-nos-ho
mitjançant el nostre taulell
d’informació o al correu electrònic:
contactar@aprimariavsg.com
El passat mes de març la nostra EBA va complir 13 anys a
l’atenció de Vallcarca i Sant
Gervasi i no hauríem pogut
triar un regal que ens fes més
il.lusió!

La vostra
satisfacció, el
millor premi al
nostre servei

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
catsalut.gencat.cat
CatSalut. Servei Català de la Salut. Enquestes de satisfacció.
Atenció primària 2015
www.aprimariavsg.com
“Vallcarca i Sant Gervasi el CAP millor valorat de Barcelona
pels usuaris”

Dr. Lluís Gràcia
Director de les àrees bàsiques de salut
CAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives

eap

sardenya

ALBERA SALUT

ABS

Entitats proveïdores del Servei Català de la Salut (CatSalut)
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@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

